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HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya ini saya persembahkan kepada:

Ayah,Ibu dan kakak tercinta, terimakasih atas segala doa yang tidak pernah

putus dan dukungan yang terus mengalir, kalian bertigalah yang selama ini

menjadi sumber kekuatanku untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih banyak.

Pak Arif dan Mas Yudha yang telah memberikan motivasi, bantuan

material dan moral selama penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini

Special thanks buat partnerku, Fanisa Deliyani, terima kasih telah menjadi

partnerku dan berjuang bersama dalam menyelesaikan karya ini dan juga

teruntuk Darmono serta Noni yang selaku teman bimbingan seperjuangan,

terimakasih atas solusi-solusi yang telah diberikan selama ini.

Special thanks juga buat Seseorang yang selalu menampung segala keluh

kesahku dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan doanya yang selalu menyertaiku.

Dan tak lupa untuk KALFABYRFREDG dan Arina serta anak-anakWijaya

Koplak, terimakasih untuk setiap semangat yang diberikan karena itu

merupakan kekuatan bagiku dan terima kasih telah berbagi mimpi juga

kebersamaannya selama ini, semoga kita akan terus saling mengingat.

Terakhir untuk teman-teman seperjuangan di Teknik Kimia 2012, kalian

adalah satu kenangan yang tak akan terlupa.

(Gina)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala doa yang tidak pernah putus dan

dukungan yang terus mengalir, kalian berdualah yang selama ini menjadi sumber

kekuatanku untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih banyak.

Pak Arif dan Mas Yudha yang telah memberikan motivasi, bantuan material dan

moral selama penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini

Special thanks to partnerku, Gina Nurul Islamiatin, terima kasih telah menjadi

partnerku dan berjuang bersama dalam menyelesaikan karya ini. Maafkan atas segala

kekuranganku. teman bimbingan seperjuangan

Darmono & Noni

Sahabat-sahabatku, setiap semangat yang diberikan merupakan kekuatan bagiku,

terima kasih telah berbagi mimpi, serta teman-teman seperjuangan di Teknik

Kimia 2012, kalian adalah teman berbagi ilmu, dan untuk setiap kebersamaan dan

canda tawa, akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagiku. Terima kasih

banyak..

(Fanisa)
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LEMBAR MOTTO

“Pangkal dari semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah takwa kepada

ALLAH SWT”

(Abu Sulaeman Addarani)

“Tinta seorang pelajar lebih berharga dari pada darah seorang martir”

(Nabi Muhammad SAW)

“Siapa yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pengetahuan, ia berada di

jalan Allah SWT”

(Nabi Muhammad SAW)

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang,

tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak Anda diketahui, dan Anda tak

akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.”

(William Feather)

“We are the champion my friend..and we’ll keep on fighting till the end.”

(Mercury and May, Queen)


